
 
 

Dominik Dolejš, St. Munchin's Community Centre, Irsko 

 

I přes ne zcela příznivé podmínky, co se týče cestování v této době, se mi nakonec 

naskytla příležitost zúčastnit se o rok posunuté stáže v Irsku. Čtyři týdny jsem tak díky 

škole VOŠ A SPŠE Plzeň a programu Erasmus+ strávil v irském městě Limerick.  

Už předem jsem věděl, že kvůli epidemiologické situaci moc nemůžu počítat s prací v 

oboru – to se nakonec potvrdilo, místo jsem dostal v St. Munchin's Community Centre. 

Tato organizace se zabývala převážně rozvozem jídla pro starší osoby a celkově pro ně 

nabízela pohodlnou možnost pravidelného stravování a občasného odpoledního 

programu. 

Protože jsem v centru pracoval s dalšími dvěma kamarády ze školy, tak jsme si tak 

nějak pozice v práci střídali. Občas jsem seděl na vrátnici a kontroloval, jestli mají 

všichni příchozí platný covid certifikát nebo potvrzení o očkování, dále, a to jsem dělal 

asi nejčastěji, jsem obvolával lidi a ptal se jich, co za jídla budou chtít přivést další 

týden, anebo jsem přímo pomáhal s rozvozem jídel lidem domů.  

Po jazykové stránce to pro mě na začátku byl celkem boj, hlavně s přízvukem, postupně se to trochu zlepšilo, ale i na konci 

se občas stalo, že jsem chvílema třeba nerozuměl úplně základním slovům jen kvůli výslovnosti. Nicméně myslím, že jsem se 

zlepšil hlavně ve schopnosti rychle a smysluplně reagovat v mluveném rozhovoru. 

Po celou dobu stáže jsem byl ubytovaný v Clayton Hotelu téměř úplně v centru Limericku. Zde jsem měl hrazené snídaně a 

večeře, přičemž na večeři jsem mohl chodit už od tří hodin odpoledne, takže jsem ji občas pojal spíše jako oběd. Jinak jsem 

ale obědy měl k dispozici zdarma v práci v komunitním centru, takže o jídlo jsem se příliš starat nemusel. Měl jsem ho 

dostatek a pořád jsem měl i velký výběr.  

Všechny víkendy jsem využil k cestování po Irsku. První víkend, hned po příletu, jsem nejdřív v sobotu prošel Dublin, další 

den jsem pak navštívil přístavní město Kinsale a také Cork. Dále jsem pak ještě viděl město Galway, Moherské útesy a 

národní parky Killarney a Burren. 

Poslední víkend jsem se rozhodl, že si sám udělám výlet úplně na sever Irska do města Sligo a na nejvyšší útesy v Evropě, 

Slieve League. To bylo asi to nejlepší, co jsem tady viděl. Cestování veřejnou dopravou sice nebylo nejlevnější, ale protože 

jsem z grantu měl hrazené ubytování, stravování, MHD i letenky, tak jsem kapesné rád využil právě na cestování. 

Celkově bych stáž zhodnotil jako zajímavou zkušenost. Jsem rád, že se to hlavně v této době podařilo zrealizovat, moc 

nadějně to nevypadalo, nicméně když se situace ve světě zlepšila 

natolik, že jsme byli schopni vycestovat, neváhal jsem a jsem za to 

rád.  

Pobyt tady jsem si potom užíval, vážil jsem si toho ještě víc po 

tolika měsících, kdy byl člověk zavřený doma kvůli covidu. Bylo 

pro mě důležité podívat se sem, poznat nové lidi, kteří jsou v Irsku 

mimochodem velmi přátelští a milí, vidět nová místa apod. 


